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Witam, 
w załączeniu przesyłam petycję do Ministra Środowiska. 
  
Pozdrawiam, 
Andrzej Halicki 
 

  
 



Andrzej Halicki                                                  , dnia 2 stycznia 2017r. 
 
 

 
                                  

 
 
                                                                          Szanowny Pan Jan Szyszko 
                                                                          Minister Środowiska 
 
 

PETYCJA  

 

W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH W CELU ZMIANY POZIOMÓW 

SUBSTANCJI W POWIETRZU 

 

   Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. 

U. poz. 1195 ze zm.) wnoszę w interesie publicznym petycję o zmianę 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031) poprzez obniżenie: poziomu 

informowania do 100 µg/m³ (zał. 5) oraz poziomu alarmowania (zał. 4) do 150 µg/m³ 

(dotyczy pyłu zawieszonego PM10). 

 

UZASADNIENIE 
 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia Polska należy od jednego z 

najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Niska jakość powietrza  

związana z wysokim poziomem substancji i związków trujących (benzenu, dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla) oraz pyłów jest jedną z przyczyn chorób układu 

oddechowego, krążeniowego, ma również działanie rakotwórcze. Powodów takiego 

stanu jest wiele i należy do nich zaliczyć m.in. promowanie przez Polskę energetyki 

węglowej, wysokie koszty ogrzewania gazowego (a także brak instalacji gazowych w 

miastach), niska jakość urządzeń grzewczych, brak edukacji społeczeństwa (palenie 

śmieci, odpadów, plastiku). Co istotne pomimo bycia unijnym liderem pod względem 

zanieczyszczonego powietrza (by nie rzecz dosłownie: byciu liderem w zatruwaniu 



nim swoich obywateli1), paradoksalnie Polska ustaliła poziom informowania 

społeczeństwa o stężeniu pyłu zawieszonego PM 10 nieporównywanie (kilkukrotnie) 

wyższy niż kraje UE, w których jakość powietrza jest zdecydowanie lepsza. 

Powyższe wymaga zmiany. Nie można bowiem akceptować sytuacji, gdy poprzez 

odgórne ustalenie najwyższych w Europie wartości progowych informowania 

obywateli doprowadza się w ten sposób do unikania obowiązku informowania 

społeczeństwa o zagrożeniach związanych z jakością powietrza. W tym obszarze 

wymagana jest zatem proporcjonalność. Skoro więc Państwo przez lata uczyniło 

niewiele aby zadbać o zdrowie i życie swoich obywateli to nie może jednocześnie 

pozbawiać ich prawa do „bycia ostrzeżonym” o poziomie substancji w szczególności 

pyłu PM 10. Konieczne jest zatem ustalenie tych wartości na poziomie pozostałych 

państw członkowskich UE. Prawo do czystego środowiska i oddychania 

niezanieczyszczonym powietrzem należy do jednego z praw przysługujących 

każdemu mieszkańcowi Polski. 

 

Uwzględniając powyższe wnoszę jak na wstępie. 

 

Proszę o poinformowanie wnoszącego petycję o podjętych czynnościach poprzez 

przekazanie odpowiedzi wyłącznie drogą e-mailową.  

                                                        
                                                                                             Z wyrazami szacunku 
      
                                                                                              Andrzej Halicki 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na publikację petycji na stronie internetowej, z podaniem mojego 

imienia i nazwiska, bez podania adresu zamieszkania.  

 
 
                                                                                              Andrzej Halicki 

 

 

 

                                                           
1 Nie ulega przy tym wątpliwości, iż to do Polski jako państwa członkowskiego skierowana jest m.in. dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r .w sprawie jakości powietrza i czystego 
powietrza dla Europy.  
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